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Comunicado

A administração municipal vem a público apresentar transcrição na integra da Ata da primeira
reunião para tratativas do Carnaval municipal de são Francisco de Paula onde as 3 escolas de
samba foram ouvidas sobre questões como o valor repassado pela administração pública para
as escolas, melhor data para a realização do carnaval, a possibilidade de realizar ou não o
desfile de rua. Informamos que a Administração Pública através da Secretaria de Turismo ira
realizar e apoiar qualquer que seja a decisão sobre a realização ou não do desfile de rua com
as Escolas de Samba, mas que tal decisão compete única e exclusivamente as 3 Escolas de
Samba do município que devem tomar essa decisão em conjunta de forma transparente e
democrática.
Informamos ainda que há previsão de recursos para a realização do carnaval 2017 e que
independente da decisão das escolas haverá sim Carnaval em São Francisco de Paula, porém a
data e o modelo de realização dependem do parecer das entidades envolvidas.

Transcrição da Ata 01/2017
Ata nº 01/2017

12 de janeiro de 2017

Aos 12 dias do mês de janeiro de 2017, reuniram-se na Secretaria Municipal de
Turismo, Rafael Castello Costa Secretário de Turismo, Rodrigo Marques Coordenador de
Eventos e representantes Paula Duarte da Escola de Samba Alegria do Morro, Luana Neves
da União Serrana e Flavio Rosa da Império Serrano, para tratar sobre assuntos relacionados ao
Carnaval de 2017. A reunião começou com Rafael, Secretário de Turismo, se apresentando e
falando um pouco da secretaria, os projetos para 2017 e comunicando que essa era uma
reunião inicial para ouvir as Escolas de Samba e juntos definirmos a melhor maneira para a
realização do Carnaval 2017, salientou que a verba para a realização do Carnaval bem como o
repasse financeiro para as escolas esta garantido para o ano de 2017. Paula, representante da
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Escola Alegria do Morro, fala que se for para ser mal feito, melhor então não fazer, dando a
ideia da escolha da Rainha do Carnaval ser feita no ano anterior ao Carnaval, organizando
bem esse ano, para que o ano que vem seja melhor. Flávio e Paula, preferem que seja feito na
data certa do Carnaval e não mais fora de época. O Secretário Rafael dá a sugestão de liberar
a verba por Escola de Samba lá por outubro, escolha da Corte em novembro, assim tendo as
escolas tempo para programar melhor para fazer um melhor evento no ano que vem. Luana
prefere fazer esse ano. Paula e Flávio preferem se organizar melhor e fazer o desfile de rua
apenas ano que vem. Rodrigo fala em suprir o desfile, mas fazer um baile de Carnaval, dando
espaço para as escolas e para os blocos. Rodrigo falou também em fazer futuramente um
projeto cultural para os próximos Carnavais para assim poder haver uma captação de recursos
externos, e que tanto o modelo definido entre a prefeitura e as escolas como o projeto do
carnaval municipal deve ser registrado e transformado em lei para que futuramente posições
de governos ou escolas não mudem o formato, datas ou valores. Rodrigo conversa sobro
como funcionam os projetos de leis e reajustes para os próximos anos e fala que seja qual for
a decisão das escolas o carnaval não pode passar em branco. Luana dá a ideia de não havendo
desfile de rua seja feito então um carnaval infantil com ingresso cortesia para as escolas.
Parceria entre Secretaria Municipal de Turismo, Escolas de Samba e Sociedade Cruzeiro.
Ficou combinado que amanhã (sexta-feira) a tarde a Secretaria de Turismo entra em contato
para definir a data de uma próxima reunião para que possa ser definido o que realmente vai
ser feito no carnaval. Luana então pregunta a Rodrigo se então a posição da Prefeitura é de
que não haverá carnaval em 2017, ele responde que essa decisão não parte da prefeitura, e que
essa administração jamais vai impor a realização ou não de um evento tão importante quanto
o carnaval, Rodrigo diz que o Carnaval de são Francisco de Paula esta mantido sim para 2017,
mas que cabe as 3 escolas de sambe chegar a um acordo se haverá ou não o desfile de rua, se
for decidido pela realização do desfile as escolas devem apresentar a documentação para a
realização do convenio para o repasse financeiro, após isso teria de ser realizado um baile de
escolha da rainha do carnaval até o inicio de fevereiro e que a escolas teriam cerca de 1 mês
para estarem prontas para o desfile de rua. Rodrigo disse que caso as escolas optem por não
realizar o desfile de rua poderá ser realizado um baile de carnaval com a participação de
escolas e blocos e sendo esse o modelo escolhido a verba destinada para as escolas seria
repassado em setembro ou outubro tendo assim os recursos cerca 5 cinco meses antes do
carnaval o que daria um grande prazo para a organização de um belo evento em 2018 e assim
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atendendo uma reinvindicação antiga das escolas que sempre alegavam pouco prazo para
fazer o carnaval devido ao repasse do dinheiro ser sempre depois do inicio do ano. Pelo Flávio
e Paula, não se faz desfile, faz apenas um baile de Carnaval e deixa para fazer bem
programada no ano que vem. Luana quer desfilar, pois, diz que já estão programados, porem
disse que o desfile tem de ser fora de época, pois os membros de sua bateria já assumiram
compromisso em outras cidades na data normal de carnaval. Foi dito que em uma próxima
reunião se chamado o pessoal dos blocos. Rafael disse que pode tentar pleitear com o governo
do estado através da secretaria da cultura a aquisição de instrumentos musicais para as escolas
de samba. Fico então resolvido que após apresentação de algumas opções para o carnaval
cada representante deve conversar com os demais membros de sua escola e que em uma
próxima reunião a ser definido data e hora deve ser apresentada para Prefeitura qual a decisão
das escolas sobre as opções debatidas nesta reunião. Participaram da reunião e assinaram a ata
em comum acordo as seguintes pessoas:
Rafale Castello Costa
Rodrigo Marques Reis
Paula Duarte
Luana Neves
Flavio Rosa

